
 

 

 

 

MOTIE: MAVO/HAVO school in Schalkwijk 

Raad digitaal bijeen op 23-4-2020 

 

Constaterende dat 

 

* Het voor de sociale integratie van belang is dat kinderen en jongeren in hun buurt naar school 

kunnen gaan.  

* De leegloop van VWO leerlingen en niet van MAVO leerlingen mede ten grondslag lag aan de 

opheffing van het Teyler College, waarmee er nog behoefte aan MAVO onderwijs in Schalkwijk zou 

kunnen bestaan. 

* Er in Schalkwijk weinig schoolkeuze is voor de groep leerlingen met een MAVO of MAVO/HAVO 

advies. Deze kunnen alleen naar het Coornhert Lyceum, of het Haarlem College waar wel een MAVO 

diploma behaald kan worden maar dat hier niet op gericht is. Op grotere afstand is eventueel de 

Heamstede Barger MAVO nog bereikbaar.  

* Het leerlingenaanbod in Schalkwijk onvoldoende is om een brede VO school te rechtvaardigen 

 

Overwegende dat:  

 

* Ouders een kleine categorale school prefereren boven een grote scholengemeenschap – deze wordt 

als veiliger ervaren en voorkomt soms het afglijden naar een lager schoolniveau. 

* Er ook behoefte is aan meer onderwijskansen voor kansarme leerlingen voor wie individuele 

aandacht en begeleiding - gekend worden het voordeel van een kleinere school - het verschil maakt 

tussen schoolsucces en schooluitval.  

* Het niveauverschil tussen MAVO en HAVO toe lijkt te nemen waardoor steeds minder leerlingen die 

overstap daadwerkelijk kunnen maken.  

* Dit In het licht van onderwijskansen een onwenselijke situatie is waarbij Een MAVO HAVO school 

zou kunnen leiden tot een betere integratie van beide niveaus om zo een overstap te bevorderen 

i.p.v. af te remmen.  

* Het Haarlem college dit feitelijk doet op het niveau VMBOp (LBO) naar VMBOt (MAVO), maar als 

enige openbare VO school in Schalkwijk niet gericht is op de typische MAVO leerling die mogelijk na 

de brugklas of na het behalen van het diploma kan overstappen naar HAVO.  

 



Mede overwegende dat: 

 

* Een eventueel uitgebreid en dus tijdrovend en kostbaar onderzoek naar een brede openbare VO-

voorziening in Schalkwijk pas in 2021 opgestart wordt.  

* Er ondanks aanbeveling daartoe niet is onderzocht in welke mate het bestaande onderwijs in 

Schalkwijk sinds 2013 is versterkt en we dus ook nog niet weten hoe dat versterkt zou kunnen 

worden.  

* Een onderzoek naar het potentieel aan MAVO en MAVO/HAVO leerlingen relatief eenvoudig is. – 

Kijk hoeveel MAVO en MAVO/HAVO leerlingen er nu vanuit Schalkwijk en Haarlem Oost naar deze 

vorm van onderwijs aan VO scholen in de omgeving gaan –  

 

 

 

 

 

 

 

Draagt het college op:  

 

Om in eerste instantie te onderzoeken of er voldoende MAVO en MAVO/HAVO leerlingen in 

Schalkwijk en Haarlem Oost wonen om een MAVO/HAVO aldaar school te rechtvaardigen. En 

vervolgens te onderzoeken of leerlingen uit groep 8 van het Basisonderwijs in Schalkwijk en Haarlem 

Oost met een MAVO of MAVO/HAVO advies voor zo’n nieuwe school in Schalkwijk zouden kiezen.  

  

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

 

 


